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Asisten : Caesario

Abstrak–Pada praktikum ini dipelajari dan dibandingkan
metode-metode pengukuran daya pada rangkaian yang
terhubung dengan sumber tegangan 1 fasa dan 3 fasa.
Dalam percobaan dengan sumber 1 fasa digunakan alat
ukur berupa Digital Power Meter dan wattmeter 3 fasa.
Selain itu praktikan mempelajari pengaruh
ketidakseimbangan beban pada pengukuran daya dan arus
netral.

I. Data Percobaan

Pengukuran Daya 1 Fasa

A. Mengukur Tegangan, Arus, dan cos ø
Dalam percobaan ini dipelajari metode pengukuran daya
pada sistem 1 fasa dengan bantuan amperemeter,
voltmeter, dan cos-  meter. Daya (P) yang didapat
merupakan hasil kalkulasi berdasarkan persamaan P  =
E.I.cos ø. Digital Power Meter yang digunakan
(digambarkan sebagai cos ø meter) merangkap fungsinya
sebagai cos ø meter, amperemeter, dan voltmeter.

Gambar 1. Pengukuran daya 1 fasa menggunakan Digital Power Meter

TABEL 1. Hasil pengukuran percobaan 1.
V (volt) A (ampere) cos ø W (watt)
110.17 0.303 1 33.38
106.75 0.298 1 31.81
100.71 0.289 1 29.11

B. Menggunakan Amperemeter dan Tahanan Murni R
Percobaan ini mempelajari pengukuran daya 1 fasa dengan
menggunakan amperemeter dan tahanan murni R.
Voltmeter yang digunakan hanya untuk mendapatkan nilai
tegangan sumber yang sama dengan percobaan
sebelumnya. Daya dihitung menggunakan persamaan

P = R/2 (I1
2 - I2

2 - I3
2).

Gambar 2. Pengukuran daya 1 fasa menggunakan 3 amperemeter dan
resistor murni.

TABEL 2. Hasil pengukuran percobaan 2.

V (volt) R (k ) A1 (mA) A2 (mA) A3 (mA)
Cos W

(watt)
110.17 26.76 308.69 302.75 4.1329 1 48.37
106.15 26.76 300.49 295.57 3.9651 1 39.03
100.71 26.76 292.25 288.35 3.7601 1 30.11

C. Menggunakan 3 Voltmeter dan Tahanan Murni R
Percobaan ini mempelajari pengukuran daya 1 fasa dengan
menggunakan voltmeter dan tahanan murni R. Daya dan
beda fasa (cos ) dihitung menggunakan persamaan:

P = 1/2R (V1
2 - V2

2 - V3
2).

Gambar 3. Pengukuran daya 1 fasa menggunakan 3 voltmeter dan
resistor murni.

TABEL 3. Hasil pengukuran percobaan 3.
R ( ) V1 (V) V2 (V) V3 (V) Cos  W (watt)

5,6 110,17 12,8 97,42 1 44,34
5,6 106,15 12,28 93,87 1 41,17
5,6 100,71 11,65 89,06 1 37,06

D. Menggunakan Wattmeter 1 Fasa
Pada percobaan ini, instrumen pengukuran yang
digunakan adalah Digital Power Meter yang difungsikan
sebagai wattmeter.

Gambar 4. Pengukuran daya 1 fasa menggunakan wattmeter 1 fasa.

TABEL 4. Hasil pengukuran percobaan 4.
V (volt) W (watt)
100.89 29.255
106.06 31.541
110.16 31.541

Pengukuran Daya 3 Fasa

E. Menggunakan 3 Wattmeter 1 Fasa
Percobaan ini mempelajari pengukuran daya 3 fasa
menggunakan 3 buah wattmeter 1 fasa. Perhitungan daya
total (daya 3 fasa) menggunakan persamaan:

P  = P1 + P2 + P3



Gambar 5. Pengukuran daya 3 fasa menggunakan 3 buah wattmeter 1
fasa.

TABEL 5. Hasil pengukuran percobaan 5.
V

(volt) A1 (A) A2(A) W1
(watt)

W2
(watt)

W2
(watt) Cos W

(watt)
100.41 282.85 12.42 29.040 28.683 28.889 1 86.612
106.08 287.8 11.90 31.551 30.682 31.240 1 93.473
110.87 295.15 12.95 33.095 32.415 32.276 1 97.786

F. Menggunakan 2 Wattmeter 1 Fasa
Percobaan ini mengukur daya 3 fasa dengan hanya
menggunakan 2 buah wattmeter 1 fasa. Cara ini dikenal
sebagai cara Aron. Perhitungan daya total (daya 3 fasa)
menggunakan persamaan:

P  = P1 + P2

 Gambar 6. Pengukuran daya 3 fasa menggunakan 2 buah
wattmeter 1 fasa.

TABEL 6. Hasil pengukuran percobaan 6.

V (volt) A (mA) W1

(watt)
W2

(watt) Cos W
(watt)

172.77 284.55 42.632 43.583 1 86.215
184.42 294.50 47.037 47.971 1 95.008
188.05 298.18 48.561 49.436 1 97.997

G. Menggunakan Wattmeter 3 Fasa
Percobaan ini langsung mengukur daya 3 fasa
menggunakan wattmeter 3 fasa.

Gambar 7. Pengukuran daya 3 fasa menggunakan 1 buah wattmeter 3
fasa.

TABEL 7. Hasil pengukuran percobaan 6.
V (volt) A (mA) Cos W (watt)
174.5 295.2 1 54
185.5 304.6 1 60
193.8 312.2 1 62

H. Pengaruh Ketidakseimbangan Beban Pada
Pengukuran Daya dan Arus Netral
Percobaan ini hampir sama dengan percobaan 5. bedanya
pada adanya penambahan beban R sehingga
keseimbangan sistem 3 fasa berubah.

Gambar 6. Pengukuran pengaruh R pada keseimbangan sistem 3 fasa.

TABEL 6. Hasil pengukuran percobaan 6.
V

(volt)
A1

(mA)
A2

(mA)
W1

(watt)
W2

(watt)
W3

(watt)
Cos W

(watt)
174.5 281.60 24.90 29.224 28.608 29.008 1 86.840
185.3 293.99 25.20 32.248 31.882 31.619 1 95.749
193.8 299.85 26.42 34.049 33.624 33.618 1 101.291

II.Analisis Hasil Percobaan

Bahasan Umum
Pada praktikum kali ini kami diminta menggunakan tegangan
sumber yang sama. Kami menggunakan tegangan sumber
yaitu 100 V, 106 V, dan 110 V.
Pada semua percobaan yang dilakukan, tegangan bolak-balik
yang dipakai memiliki kecenderungan untuk naik-turun
secara acak. Hal ini kemungkinan disebabkan karena:
1. Kualitas listrik sumber (jala-jala PLN) yang kurang

stabil/fluktuatuif.
2. Adanya induktansi bersama antartrafo (trafo yang kami

gunakan selama percobaan letaknya sangat berdekatan
dengan trafo kelompok lain).

3. Rendahnya ketepatan (akurasi) dari alat ukur (multimeter
dan Digital Power Meter) yang digunakan dalam
percobaan.

Fluktuasi ini secara langsung membuat banyak pengukuran
yang kami lakukan tidak konsisten, terutama yang menuntut
penggunaan alat ukur yang berulang (dipindah-pindahkan
antara satu titik ke titik lain).
Pada pengukuran nilai Z yang kami lakukan diperoleh bahwa
beban 3 fasa ini tidak seimbang. Kami memperoleh data

Pengukuran Daya 1 Fasa

A. Menggunakan Voltmeter. Amperemeter. dan cos-
meter (Percobaan 1)
Percobaan ini menghasilkan hasil yang relatif stabil bila
dibandingkan dengan percobaan 4 (pengukuran daya
menggunakan wattmeter secara langsung). Hal ini
disebabkan karena pembacaan (tegangan, arus, beda fasa)

Z1=42.8 
Z2=42.5 
Z3=42.2 
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dilakukan dengan menggunakan hanya satu alat (Digital
Power Meter) secara bersamaan.
Persamaan untuk mencari nilai daya rata-rata
menggunakan penurunan secara matematis (dengan
integral) dari fungsi tegangan dan arus terhadap waktu
seperti yang terdapat pada modul.

B. Menggunakan 3 Buah Voltmeter dan Menggunakan 3
Buah Amperemeter (Percobaan 2 dan Percobaan 3)
Kedua percobaan ini menghasilkan nilai yang kurang
representatif dibandingkan percobaan 1 dan 4. Hal ini
disebabkan oleh fluktuasi sumber tegangan seperti yang
telah disinggung sebelumnya. Fluktuasi ini menyebabkan
perubahan tegangan input ketika probe (menggunakan
Digital Power Meter) dipindahkan dari satu titik ke titik
lainnya yang akhirnya akan mengganggu data percobaan.
Kedua persamaan untuk mencari data rata-rata pada kedua
percobaan ini menggunakan prinsip fasor.

C. Menggunakan Satu Buah Wattmeter Satu Fasa
(Percobaan 4)
Percobaan ini menghasilkan nilai daya rata-rata yang
dekat dengan hasil percobaan 1. Pengukuran daya dengan
cara ini lebih mudah dilakukan dibanding cara-cara lain.
Hasil yang didapat relatif sama dengan percobaan
sebelumnya. Nilai tegangan fasa-fasa  yang terukur pun
relatif sama dengan perhitungan manual menggunakan

3ff fnV V=

Pengukuran Daya 3 Fasa

D. Menggunakan 3 Wattmeter 1 Fasa (Percobaan 5)
Percobaan ini menggunakan masing-masing satu buah
wattmeter untuk mengukur daya dan beda fasa pada
masing-masing fasa. Pengukuran yang dilakukan
merupakan pengukuran fasa terhadap titik netral.
Pada saluran netral. terjadi arus. Hal ini kemungkinan
disebabkan karena ketidakseimbangan tegangan antara
fasa-fasa yang ada. Pada saat diukur. perbedaan
maksimum tegangan fasa-netral antara ketiga fasa
mencapai lebih dari 10V. Idealnya. arus pada fasa netral
untuk beban dan asumber tiga fasa yang seimbang adalah
nol. Beda fasa sebesar nol derajat (cos  = 1)
mengindikasikan bahwa beban yang ada memiliki sifat
yang murni resistif.

E. Menggunakan 2 Wattmeter 1 Fasa (Percobaan 6)
Pengukuran dengan metode ini sebenarnya hanya
pengembangan dari pengukuran pada percobaan 5. Nilai
daya yang didapatkan tidak terlalu berbeda. Menurut kami
metode ini sangat mudah untuk digunakan dan dapat
mengefisienkan penggunaan alat, hasil yang didapatpun
relatif sama untuk semua tegangan yang diukur.

F. Menggunakan Wattmeter 3 Fasa (Percobaan 7)
Percobaan ini merupakan cara yang paling cepat untuk
mencari daya dari rangkaian tiga fasa. Namun hasil yang
terbaca tidak akurat karena jarum penunjuk jauh dari skala
maksimum. Hal ini berarti daya yang terbaca bukanlah
daya sebenarnya dari alat tersebut.
Hasil yang kami peroleh pada jarum penunjuk merupakan
hasil kasar dari daya tersebut dan harus dikali dengan
faktor 10 untuk mendapat nilai dayanya.

G. Pengaruh Ketidakseimbangan Beban Pada
Pengukuran Daya dan Arus Netral (Percobaan 8)
Adanya R menyebabkan beban tidak seimbang.   Hal ini
akan ditandai dengan bertambah arus di fasa netral (jika
dibandingan pada percobaan 5). Hal ini juga menyebabkan
daya pada PTN. Sehingga jika digambarkan secara fasor
maka akan ada perbedaan panjang pada cabang T.

Namun penambahan R di T tidak menyebabkan perubahan
cos-  karena R bersifat resisitif murni. Dengan demikian.
Penambahan R pada rangkaian akan menyebabkan daya
berubah tanpa mempengaruh beda fasa dari sistem
tersebut.

III. Kesimpulan

1. Daya pada rangkaian 1 fasa dapat diukur secara
langsung maupun tidak langsung. Secara tidak
langsung. pengukuran dapat dilakukan dengan
bantuan voltmeter saja (dengan bantuan R murni).
amperemeter saja (dengan bantuan R murni).
ataupun menggunakan amperemeter. voltmeter. dan
cos  meter. Pengukuran secara langsung dapat
dilakukan menggunakan wattmeter.

2. Daya pada rangkaian tiga fasa dapat diukur
menggunakan wattmeter satu fasa (sebanyak dua
ataupun tiga) ataupun langsung menggunakan
wattmeter tiga fasa.
Untuk rangkaian tiga fasa dengan beban dan sumber
seimbang akan menghasilkan arus dan tegangan
netral nol. Beban yang tidak seimbang (salah satunya
dengan cara menambahkan R. seperti pada
percobaan) akan menyebabkan adanya tegangan
pada fasa netral beban dan mengakibatkan arus
mengalir pada fasa netral.
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